Testemunho de Beneficiário
Título do Projecto: Delimitação de Terras e Organização de
Produtores de Carvão Vegetal
Provedor de Serviço: Simas Consulting, EI
Valor do projecto:
Província: Gaza
Distrito: Chigubo
Duração do Projecto (meses): 08 meses
Data de início: Agosto/2016; Data de fecho:
Ponto de Situação: Em curso.

Foto do Beneficiário:

Antecedentes:
Em 2015, a iTC financiou em Gaza, distrito de Chigubo, um projecto
de Delimitação de Terras e Organização de Produtores de Carvão
Vegetal, no valor de 2.050.450,00, beneficiando 4 Comunidades:
Zinhane (60.982,32ha), Machaíla (28.157,83ha), Chipimbe
(52.006,72ha) e de Mandlalele (20.906,04 ha). O projecto foi
implementado pela SIMAS Consulting, um provedor de serviços da
província de Gaza, contratado para o feito.

Testemunho do Beneficiário – Vantagens do Projecto

Em Abril de 2016, as 4 comunidades beneficiárias receberam as
Certidões Oficiosas resultantes dos processos de delimitação das
suas terras comunitárias.

Para além das certidões oficiosas as comunidades beneficiárias
receberam igualmente a certidão de registo e legalização dos
CGRNs, com estatutos já publicados no BR e um mapa de
zoneamento geo-referenciado que apresenta os principais usos de
terra comunitária, para melhor gestão e controlo dos recursos.

O presente Testemunho do Beneficiário foi recolhido no contexto
de uma monitoria e entrega de produtos do projecto aos
beneficiários.








Perspectivas:


Identificação do Beneficiário:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome: Franz Chaúque
Nascido: 1940 (desconhece o dia e o mês)
Estado Civil – Solteiro
Pai de 12 filhos, dos quais 7 já faleceram.
Residente na Comunidade de Zinhane, Localidade de
Zinhane -Sede, Posto Administrativo de Chigubo, Distrito
de Chigubo.
É membro do CGRN

A Comunidade de Zinhane conhece os seus limites do seu
território e possui um mapa de zoneamento que pode
facilitar a gestão dos recursos;
A Comunidade de Zinhane tem CERTIDÃO e um órgão,
CGRN, reconhecido pelo Governo, para velar pelo bom
uso dos recursos e prevenir queimadas descontroladas,
corte ilegal de madeira e caça furtiva;
A Comunidade tem consciência e sentido de pertença dos
seus recursos;
O beneficiário agradece a iTC pelo facto de ter despertado
a consciência da comunidade sobre os seus direitos e por
ter conferido o poder de controlar o uso dos recursos;



Antigamente, em tempo de estiagem severa, como a que
está a acontecer desde o ano passado, recorria-se ao
consumo de frutos e raízes silvestres que cresciam
espontaneamente na floresta. Hoje, devido às queimadas
frequentes, os frutos e as raízes tendem a desaparecer.
Por isso, a perspectiva é combater as queimadas
descontroladas para permitir a regeneração da floresta e
crescimento da fauna.
Ver a Comunidade de Zinhane a desenvolver-se sem
destruir a natureza!
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